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W reakcji na artykuł z dnia 21.06.2013 „Kable zostaną usunięte jako zbędne 
instalacje” przedstawiam stanowisko naszej firmy. 

Z przykrością zauważam manipulację autora artykułu, polegającą na zilustrowaniu 
artykułu z końca czerwca zdjęciem z 10 maja i przedstawienia kompletnie nieprawdziwych 
faktów. W przypadku powtórzenia kolejnego niezasadnego uderzania w wizerunek naszej 
firmy, podejmiemy odpowiednie kroki prawne. 

21 czerwca tj. w dniu ukazania się artykułu stan faktyczny wyglądał następująco: 

- nasza firma wykonała ok. 85% prac koniecznych do ukrycia kabli (likwidacja szafki na 
zewnątrz, montaż wszystkich kabli abonenckich wewnątrz budynku, instalacja nowej szafki 
wewnątrz budynku, została także zdemontowana przewieszka kabla widoczna na zdjęciu z 
10.05.2013 r. i poprowadzona inną trasą). 

-pozostałe prace zostaną wykonane po rozpoczęciu prac przez wykonawcę remontu 
elewacji, ponieważ wymagają płynnego przełączenia sygnału, aby uniknąć przerwy w 
świadczeniu usług. Prace te muszą być skoordynowane z wykonawcą prac 
ogólnobudowlanych, aby nowo zainstalowane kable nie przeszkadzały w naprawie tynku. 
Wkucie kabli, które muszą pozostać na zewnętrznej części elewacji, nastąpi niezwłocznie po 
skuciu starego odpadającego tynku przez wykonawcę prac zleconych przez Urząd Miasta w 
Bisztynku. 

W załączeniu przesyłam zdjęcia dokumentujące postęp prac wykonanych na początku 
czerwca, a więc przed opublikowaniem artykułu. Widać na nich, że nie ma już na elewacji 
zewnętrznej szafki, zainstalowana jest pusta rurka przygotowana do przełożenia kabla na 
czas prowadzenia robót, nowe kable na elewacji zewnętrznej przygotowane do wkucia i 
nowe kable wewnątrz budynku doprowadzające sygnał do mieszkań. Nieprawdziwy jest więc 
podpis kończący artykuł, w którym autor stwierdza, że stan pokazany na zdjęciu od 10 maja 
nie zmienił się. 

TV kablowa „Macrosat” świadczy kilkuset gospodarstwom domowym i instytucjom 
gminy Bisztynek nowoczesne usługi telekomunikacyjne od ponad 8 lat. Dotychczas 
współpraca zarówno z Urzędem Miasta jak i mieszkańcami oraz administratorami budynków 
układała się wzorowo. Dziwi fakt, że w ostatnim czasie nastąpiła niezrozumiała eskalacja 
ataków na naszą firmę i jej wizerunek . Jak zaznaczyliśmy na wstępie w przypadku 
powtórzenia się podobnej sytuacji podejmiemy stosowne kroki prawne. 

Proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji w w/w artykule i zamieszczenie 
sprostowania. 
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